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          GIÁO PHẬN VINH 

BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH 

Xã Đoài, ngày 13 tháng 08 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

V/v “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên lần thứ III” 
 

Kính gửi: Quý cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và quý ông bà anh chị em trong 

toàn Giáo phận Vinh 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho 

việc Chăm sóc Thiên nhiên”, được cử hành vào ngày 01 tháng 9 hằng năm. Ngài 

đã tuyên bố: “Ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho 

các tín hữu và các cộng đoàn cơ hội quý giá để tái quyết tâm gắn bó với ơn gọi 

làm người bảo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà Người 

ủy thác cho chúng ta chăm sóc, cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên 

nhiên và xin Chúa thương xót vì những tội đã phạm chống lại thế giới chúng ta 

đang sống.” 

Cùng với toàn thể Hội Thánh đang hướng về ngày thế giới cầu nguyện cho việc 

chăm sóc thiên nhiên lần thứ III (01.9.2017), Ban Công lý và Hoà bình Giáo phận 

gửi tới quý Cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa một số đề nghị như sau: 

1. Thứ Sáu, ngày 01/9/2017 - Các giáo xứ, chuẩn giáo xứ, giáo họ độc lập và các 

cộng đoàn trên toàn Giáo phận tổ chức Giờ chầu Thánh Thể cầu nguyện cho 

những người đang dấn thân bảo vệ môi trường, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo 

có những chính sách đúng đắn, biết tôn trọng Mẹ Thiên Nhiên và cầu nguyện cho 

nhân loại biết ý thức quý mến môi trường sống của mình. 

2. Chúa Nhật, ngày 03/9/2017 - Các giáo xứ, chuẩn giáo xứ, giáo họ độc lập và 

các cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường và thực 

hành những việc cụ thể như thu gom, xử lý rác thải, khai thông cống rãnh, làm 

sạch môi trường sống, tạo lập những nơi quy tụ và xử lý rác thải lâu dài. 

3. Thành lập Ban Môi Trường Giáo xứ, cổ võ các Hội đoàn Công Giáo tiến hành, 

các đội tình nguyện viên chuyên về thu gom, tiêu huỷ rác thải, bảo vệ và chăm sóc 

môi trường, trồng thêm cây xanh nơi mình đang sống. 

4. Thông điệp “Laudato Sí” của Đức Thánh cha Phanxicô là giáo huấn quan trọng 

của Hội Thánh về việc chăm sóc thiên nhiên. Vì thế, xin quý Cha Quản xứ, quý Bề 

trên các cộng đoàn dòng tu tạo điều kiện để giáo dân và các thành viên của mình 

được học hỏi Thông điệp, để ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong 

việc chăm sóc môi trường thiên nhiên. 

Ban Công lý và Hoà bình Giáo phận ước mong sự đồng hành, cổ võ của quý Đức 

cha, quý Cha, quý Chủng sinh, Tu sỹ và các cộng đoàn dòng tu, các giáo xứ, các 

hội đoàn và tất cả những người thành tâm thiện chí cho việc bảo vệ môi sinh, bằng 
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những sáng kiến tuỳ theo hoàn cảnh của mình, làm cho Ngày vì Môi trường thực 

sự mang lại ý nghĩa, lợi ích cho chúng ta và các thế hệ tương lai. 

Xin kính chúc quý Cha, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh và toàn thể anh chị em dư tràn 

ân ban của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời 

- Mẹ Giáo phậnVinh. 

             

             THÔNG QUA                                

 ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN                                      
    

 

       

 
  

 

 Phaolô Nguyễn Thái Hợp                                      

 

 


